
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
กิจกรรมและประเพณีชาวสวนกุหลาบวทิยาลัย 

 

          กิจกรรมและประเพณีต่างๆของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีไว้เพื่อขัดเกลาจิตใจของ
นักเรียนให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นสวนกุหลาบฯ มีความรัก สมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ มี
จิตส านึกท่ีดีในการเป็นนักเรียน มีความกตัญญูทั้งกับพ่อแม่ ครู อาจารย์ โรงเรียน และ
ประเทศชาติ และฝึกให้เป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิต ให้พร้อมส าหรับการเป็นผู้น าของสังคมในวัน
ข้างหน้า กิจกรรมและประเพณีต่างๆ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีดังนี้ 

  

ค่ายปฐมนิเทศและวันละอ่อน 

         เป็นกิจกรรมท่ีถูกจัดขึ้นในช่วงต้นปีการศึกษา ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตส านึกแห่งความเป็น
สวนกุหลาบของพี่ ม.6 ให้แก่รุ่นน้อง ม.1 โดยกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนี้จัดขึ้นเพ่ือเป็นการแนะน า
การใช้ชีวิตในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นเบื้องต้น ปลูกฝังให้รู้จักการใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อน 
ความรักในสถาบัน รวมท้ังประเพณีและกิจกรรมต่างๆ โดยในค่ายจะมีกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความ
สามัคคีให้แก่รุ่นน้อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสร้างความรักโรงเรียนในเบื้องต้น และท าให้
นักเรียนสวนกุหลาบทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีเหมือนกัน นั่นคือความรักในสถาบันและความ
รักเพื่อนนั่นเอง 

          วันละอ่อน เป็นกิจกรรมท่ีรุ่นพี่ ม.6 จัดขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับรุ่นน้อง ม.1 โดย
จัดขึ้นในช่วงวันไหว้ครู โดยหลังจากไหว้ครูเสร็จจะเริ่มกิจกรรม ซึ่งพี่ๆ ก็จะจัดฐานกิจกรรมไว้ให้รุ่น
น้อง ให้รุ่นน้องได้ผ่านการผจญภัยในฐาน สนุกสนานร่วมกันกับเพื่อนๆ ซึ่งในทุกฐานนั้นจะมีการ
ปลูกฝังน้องๆ แฝงไว้ด้วยเสมอ ต่อจากนั้นจะมีการเล่นคอนเสิร์ต และพิธีบายศรีสู่ขวัญโดยท่าน
คณาจารย์ และปิดท้ายด้วยการท่ีน้องจะลอดซุ้มมือของพี่ๆ ซึ่งเป็นบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง 
รุ่นพี่จะร้องเพลงโรงเรียนต่างๆ ปลูกฝังและให้ข้อคิดดีๆ แก่รุ่นน้อง เพื่อแสดงการต้อนรับการเป็น
รุ่นน้องอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น วันละอ่อนจึงเป็นนิยามท่ีว่า วันท่ีน้องๆ ม.1 จะตอ้ง "ละ" ความ 
"อ่อน" วัยของตัวเอง เพื่อพร้อมเผชิญหน้าและยืนหยัดกับสังคมแห่งใหม่ พร้อมท่ีจะมีความเป็น
สุภาพบุรุษสวนกุหลาบอย่างเต็มที่ และพร้อมท่ีจะเป็นรุ่นพี่ท่ีดีของรุ่นน้องต่อไปในอนาคต 

 



กิจกรรมรับขวัญเสมา 

          "เสมาชมพู-ฟ้า" เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีชาวสวนฯ ภาคภูมิใจ เนื่องจากในอดีตนั้นโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัยได้ใช้สัญลักษณ์เสมาเป็นตราประจ าโรงเรียน เมื่อได้มีการประกาศใช้ตราประจ า
โรงเรียนแบบปัจจุบัน ตราเสมาชมพูฟ้าจึงกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งท่ีสื่อถึงโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ซึ่งโดยประเพณีปฏิบัติแล้ว ในอดีตนักเรียนชั้นเตรียมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 7-8) จะมีเข็มเสมาประดับบนหน้าอกเหนืออักษรย่อ "ส.ก." ตอ่มาทางโรงเรียนให้
ใช้การปักด้ายเสมาชมพู-ฟ้าแทนเข็ม และปรับให้มาใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (ม.4-6) ตาม
ระบบการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

          เสมาชมพู-ฟ้า นอกจากจะเป็นเคร่ืองสื่อถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้ว ยังสื่อถึง
หน้าท่ีของผู้ท่ีมีเสมาปักอยู่บนหน้าอกซึ่งก็คือนักเรียนชั้นมัธยมปลายว่า จะต้องเป็นผู้ท่ีเป็นตัวอย่าง
ท่ีดีให้แก่รุ่นน้องชั้น ม.ต้น รวมท้ังจะสืบทอดและรักษาเกียรติภูมิของความเป็นสวนกุหลาบไว้ตราบ
จนชีวิตจะหาไม่ ดังนั้น จึงจัดให้มีกิจกรรม "รับขวัญเสมา" แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทุกคน
เพื่อปลูกฝังหน้าท่ีของความเป็นสวนกุหลาบและรุ่นพี่ท่ีดี โดยมีก าหนดจัดขึ้นราวเดือนมิถุนายน
ของทุกปีซึ่งก็คือช่วงต้นปีการศึกษา ด าเนินการโดยคณะกรรมการนักเรียน ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะ
เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังความสามัคคี อดทน มีวินัย ความเสียสละ และปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนท่ี
ผ่านกิจกรรมนี้ เติบโตและพัฒนาตนเป็นรุ่นพี่ท่ีดีของน้องได้อย่างเต็มภาคภูมิ ให้สมกับท่ีมี "เสมา
ชมพ-ูฟ้า" ปักอยู่บนหน้าอกของนักเรียนม.ปลายทุกคน 

 

วันแนะน ากิจกรรม 

        เป็นวันท่ีทางคณะกรรมการนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเลือกชุมนุมเพื่อ
ท ากิจกรรมของตนเอง จัดขึ้นในช่วงต้นปีการศึกษาของทุกปี โดยแต่ละปีมีชุมนุมออกมาจัดซุ้มรับ
สมาชิกใหม่เป็นจ านวนมาก 

        การท ากิจกรรมในทรรศนะของแต่ละสังคมอาจแตกต่างกันออกไป แต่การท ากิจกรรมของ
ชาวสวนกุหลาบนั้น มีระบบ มีแบบแผนท่ีสืบทอดมายาวนานกว่า 1 ศตวรรษ เช่น ชุมนุมเชียร์และ
แปรอักษร เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวสวนฯ ท่ีเป็นการแสดงศักยภาพด้านกิจกรรมแก่สังคม 
ชุมนุมนี้เก่าแก่จนกระท่ังไม่สามารถหาหลักฐานการก่อตั้งได,้ ชุมนุมลูกเสือ ท าหน้าท่ีอันทรง
เกียรติยศในการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ ก่อตั้งมาตั้งแต่สถาปนากองลูกเสือสยามในปี พ.ศ.
2454 จนบัดนี้นับเวลาล่วงไปกว่า 96 ปีแล้ว, ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ท ากิจกรรมเกี่ยวกับความรู้ทาง



วิชาการ และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งมากว่า 50 ปีแล้ว เป็นต้น 

          จากข้อมูลข้างต้น จึงจะสังเกตได้ว่า "กิจกรรม" ของชาวสวนกุหลาบมิใช่เพียงแค่การ
ท างานเล่นๆ แบบในความเข้าใจของหลายๆคน หากแต่เป็นการท ากิจกรรมท่ีมีเป้าหมายแน่นอน มี
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยล้วนผ่านงานกิจกรรมมาแล้วท้ังสิ้น อันแล้วแต่ความสนใจของแต่ละบคุคลว่าจะชอบงาน
กิจกรรมด้านใด 

          กิจกรรมเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ในการท างาน การอยู่ร่วมกัน 
ตลอดจนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างเสริมความเป็นผู้น า ท าให้เป็นคนมีสังคม 
ท้ังภายในรุ่นและกับรุ่นพ่ีรุ่นน้อง นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้อีกทาง
หน่ึง ซึ่งสิ่งเหล่านี้หาแทบไม่ได้จากในห้องเรียน ผู้ซึ่งจะสัมผัสประโยชน์เหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อได้ลงมือ
ท ากิจกรรมอย่างจริงจังเท่านั้น 

          ในปัจจุบันมีค าถามเกี่ยวกับการท ากิจกรรมว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเรียน ซึ่งในความ
เป็นจริงแล้ว แน่นอนว่าเราไม่อาจละทิ้งภาระหน้าท่ีในการศึกษาเล่าเรียนได้ แตก่ารหา
ประสบการณ์ภายนอกก็ย่อมเป็นสิ่งจ าเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเรียนเลย ดังนั้น นักเรียนท่ีดีจึง
มิใช่นักเรียนท่ีมุ่งแต่จะแสวงหาความรู้ในทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมุ่งแสวงหาความรู้ใน
วิชาชีวิตด้วย ดังนั้นนักเรียนท่ีดีจึงต้องเรียนรู้ในการแบ่งเวลาให้ถูกทั้งในด้านการเรียนและด้าน
กิจกรรม โดยยึดแบบแผนของศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกสมัยท่ีท ากิจกรรมผ่านมาในอดีตเป็นแนวปฏิบัติ 
เพราะเราทุกคนต่างตระหนักดีว่า สวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนชั้นน าของประเทศได้ก็
เพราะว่าทุกคนให้ความส าคัญทั้งการเรียนและกิจกรรมเท่าๆ กัน จึงท าให้ศิษย์เก่าสวนกุหลาบ
แทบทุกคนเป็นผู้ท่ีสมบูรณ์พร้อมท้ังด้านสติปัญญาและการด ารงชีวิต และออกไปรับใช้สังคมและ
ประเทศชาติมาได้จนถึงทุกวันนี้ ดังค ากล่าวท่ีว่า 

"กิจกรรมสร้างคน คนสร้างกิจกรรม" 

 
  

วันสมานมิตร 

http://www.sk.ac.th/sk_custom.htm#1


 

          วันสมานมิตรคือวันท่ีชาวสวนกุหลาบท้ังมวลต่างรอคอย เพราะวันนี้เป็นเพียงวันเดียวใน
รอบปีท่ีชาวสวนกุหลาบฯจะได้กลับมาร าลึกถึงความเป็นสวนกุหลาบร่วมกัน ซึ่งงานนี้มีก าหนดจัด
ขึ้นในวันจนัทร์แรกของเดือนกันยายนของทุกปี 

          ส าหรับอาจารย์แล้ว วันนี้เป็นวันท่ีท่าน ได้ชื่นชมกับผลงานความส าเร็จของบรรดาศิษย์เก่า
ท้ังหลายท่ีจะน ามาเล่าสู่กันฟังกับอาจารย์และรุ่นน้อง 

          ลักษณะทั่วไปของงานสมานมิตรในปัจจุบันคือ ในช่วงเช้าจะมีการจัดซุ้มเล่นเกมจาก
นักเรียนระดับชั้น ม.6 น้องๆ มีการจัดน าอาหารมาต้อนรับรุ่นพี่ท่ีห้องเรียนของตน และมีการแสดง
คอนเสิร์ตจากศิลปินท้ังศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า จากนั้นในช่วงเย็นจะมีการจัดซุ้มอาหารโดยเหล่า
ผู้ปกครอง มีการเตะฟุตบอลกระชับมิตร และในช่วงค่ า จะมีการแสดงคอนเสิร์ตของวง SK Jazz มี
กิจกรรมบนเวที โดยทุกปีทางคณะกรรมการนักเรียนได้มีการจ าหน่ายของท่ีระลึกวันสมานมิตร ซึ่ง
ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ วันนี้ยังเป็นโอกาสท่ีรุ่นพี่ๆ จะมาย้อน
ร าลึกความหลังร่วมกันกับรุ่นน้อง เพื่อน รุ่นพี่ และท่านคณาจารย์ วันนี้จึงเป็นวันแสดงพลังของ
ชาวสวนกุหลาบวิทยาลัยอีกวันหนึ่งเลยทีเดียว 

    



    

 

 
 
ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี 

     ในการแข่งขันฟุตบอล "จตุรมิตรสามัคคี " นั้นเป็นความริเริ่ม ของ อ.โปร่ง ส่งแสงเติม อาจารย์
ใหญโ่รงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กับ อ.อารีย์ เสมประสาท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกรุงเทพคริส
เตียนวิทยาลัยท้ัง 2 ท่านได้มาขอร่วมมือกับ อ.บุญอวบ บูรณะบุตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทพศิริ
นทร์และ อ.บรรณา ชโนดม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญ ในอันท่ีจะได้ร่วมกันแข่งขันฟุตบอล
ระหวา่ง4 สถาบันเพ่ือเป็นการเชื่อมความสามัคคีของครูอาจารย์และนักเรียน ทั้งฝ่ายนักกีฬา และ
ฝ่ายกองเชียร์ ซึ่งอาจารย์ท้ัง 4 ท่าน ได้มีความเห็นพ้องต้องกัน ในการจัดฟุตบอลประเพณีดังกล่าว 
การแข่งขันฟุตบอล " จตุรมิตรสามัคคี " ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2507 โดยล าดับการแข่งขัน
การเป็นเจ้าภาพดังนี้  
 
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม ถึง 18 พฤศจิกายน 2507 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็น
เจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2510 โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นเจ้าภาพ  
ในปีพ.ศ. 2509 และ 2510 งดการแข่งขันเพราะสนามไม่ว่างเนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาเอเซียน
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เกมส์ และกีฬาแหลมทองซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน  
ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2511 โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2512 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็น
เจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2513 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็น
เจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2514 โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นเจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 7 เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2516 โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพ 

          แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และภาวะทางการเมืองไม่เอื้ออ านวยในการจัดแข่งขัน
ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี จึงเว้นไประยะหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 - 2520และมีการจัดขึ้นใหม่ในปี 
พ.ศ.2521 เป็นครั้งท่ี 8 

ครั้งท่ี 8 เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2521 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็น
เจ้าภาพ  
แต่ในวันชิงชนะเลิศท้ัง 4 โรงเรียนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยใช้สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น
สนามแข่งขัน หลังจากการแข่งครั้งท่ี 8 แล้วก็เว้นอีก 2 ปี จึงได้มาเริ่มจัด การแข่งขันขึ้นในปี พ.ศ.
2524 ซึ่งนับเป็นครั้งท่ี 9  
 
ครั้งท่ี 9 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม ถึง 6 ธันวาคม 2524 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 10 เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม ถึง 25 พฤศจิกายน 2525 โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นเจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 11 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน ถึง 25 พฤศจิกายน 2526 โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 12 เมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม ถึง 1 ธันวาคม 2527 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็น
เจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 13 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน ถึง 9 พฤศจิกายน 2528 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็น
เจ้าภาพ 

          ต่อมาคณะกรรมการการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีนั้น ได้ตกลงกันว่า ถ้ามีการ
แข่งขันทุกปีอาจท าให้สิ้นเปลือง แต่ถ้าเว้นปีไปก็เกรงว่า การแข่งขันฟุตบอลจะขาดช่วง จึงตกลง
กันว่าให้มีการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรปีเว้นปีโดยปีท่ีไม่มีการแข่งขันให้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล
จตุรมิตรเหย้า-เยือนขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันโดยใช้สนามภายในโรงเรียนเท่านั้น  
 
ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม ถึง 26 ธันวาคม 2530 โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นเจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 15 เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม 2532 โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 16 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม 2534 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็น



เจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 17 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม 2536 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 18 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2528 โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นเจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 19 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม ถึง 20 ธันวาคม 2540 โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 20 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม ถึง 19 ธันวาคม 2542 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็น
เจ้าภาพ  
ครั้งท่ี 21 เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน ถึง 24 พฤศจิกายน 2544 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็น
เจ้าภาพ 
ครั้งท่ี 22 เมื่อวันท่ี 12 มกราคม ถึง 18 มกราคม 2547 โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นเจ้าภาพ 
ครั้งท่ี 23 เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2548 โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพ โดย
แชมป์จตุรมิตรในครั้งนี้คือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 24 เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน ถึง 24 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนฯเป็น
เจ้าภาพ 
ครั้งท่ี 25 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน ถึง 28 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็น
เจ้าภาพ 

 

 

วันปัจฉิมนิเทศ 

          วันปัจฉิมนิเทศเป็นประเพณีของชาวสวนกุหลาบอย่างหนึ่ง ก าหนดจัดขึ้นเป็นประจ า
ในช่วงท้ายของการเรียนในภาคเรียนท่ี 2 เป็นวันท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีก าลังจะจบชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้มีโอกาสย้อนร าลึกถึงอดีตและความทรงจ าใน
รั้วสวนกุหลาบตลอด 3 ปี ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน และเป็นการกระตุ้นเตือนสติให้นักเรียน
ได้รับรู้ว่า ใกล้ถึงเวลาท่ีจะต้องเข้าสู่ความเป็นรุ่นพี่ในชั้นมัธยมปลายอย่างเต็มตัว ในงานมีการจัด
เลี้ยงอาหาร การละเล่นต่างๆ การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกห้อง จึงถือเป็น
ประเพณีท่ีทรงคุณค่าอีกอย่างหนึ่ง 

 

 

วันจากเหย้า 



    

          วันจากเหย้าชาวสวนฯ ความหมายของวันนี้คือ วันท่ีลูกสวนกุหลาบคนโตของเราจะจบ
การศึกษา และจากอ้อมอกของสวนกุหลาบออกไปสู่สังคมการศึกษาภายนอก จัดขึ้นเพ่ือให้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้ร่วมสังสรรคก์ัน ให้นักเรียน กิดความประทับใจ ในโรงเรียน
และระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์ท่ีให้ความรู้อบรมสั่งสอน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี
รักใคร่กันระหว่างนักเรียนในรุ่นให้แน่นแฟ้น ในวันนี้คณาจารย์จะจัดงานร่ าลาอาลัยรักส่งลูกคนโต
ของเรา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันสุดท้ายของการสอบภาคปลายในปีการศึกษานั้นๆ 

   ย้อนอดีตวันจากเหย้า 

           ย้อนหลังกลับไปเมื่อ 24 ปีท่ีแล้ว ขณะนั้นท่านอาจารย์ส าเริง นิลประดิษฐ์เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียนและอาจารย์พูนทรัพย์ วัฒนไชยเป็นหัวหน้าระดับ ม.ศ.5 อาจารย์พูนทรัพย์
มองเห็นปัญหาบางประการท่ีนักเรียนม.ศ.5 เมื่อสอบเสร็จแล้วรู้สึกโล่งเหมือนได้ปลดปล่อยพันธะ
บางประการไปได้แล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจตามอารมณ์ของวัยรุ่น บางกลุ่มก็นัดกันไปสังสรรค์และ
อาจเลยเถิดไปถึงการประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมสถานภาพของนักเรียน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาแก่
ชื่อเสียงของโรงเรียนตามมาอีกก็ได้ อาจารย์พูนทรัพย์จึงปรึกษากับคณาจารย์ในระดับ ม.ศ.5 
ขณะนั้น จะท าอย่างไรให้นักเรียนได้คิ และเกิดความรักโรงเรียน รักชื่อเสียงของโรงเรียนก่อนท่ีจะ
จากไป ในท่ีสุด อาจารย์พูนทรัพย์ก็ด าริจัดงาน "วันจากเหย้า" ให้แก่นักเรียน ม.ศ.5 ในขณะนั้น 
โดยก าหนดจะจัดให้ในวันสุดท้ายของการเรียนในปีการศึกษานั้น (2523) ราวๆ ต้นเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2524 โดยได้น าเงินรายได้ของอาจารย์เองท่ีได้จากการสอนเสริมในระดับ และขอเพิ่มเติมจาก
คณาจารย์ ม.ศ.5 รวมท้ังคณาจารย์บางท่านจากระดับอื่นๆ น ามาเป็นทุนในการจัดงานโดย
นักเรียนไม่ต้องจ่ายอะไรเลยและยังมีการแสดงเล็กๆ น้อยๆ จากอาจารย์ ม.ศ.5 มีวงดนตรี S.K. 
JAZZ บรรเลงให้ความสนุกสนาน ครูอาจารย์ ม.ศ.5 ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย 
ลงมือจัดอาหารใส่ห่อ ล้างส้มเป็นร้อยๆ เช็ด และบรรจุถุงให้แก่ลูกศิษย์ของตน 

          สิ่งเหล่านี้ เมื่อนักเรียนได้เห็นแล้วได้รู้ซึ้งว่าครูทุกคนท าให้แก่พวกเขาอย่างเต็มอกเต็มใจ 



ซึ่งก็เป็นจุดท่ีท าให้เขาได้คิดบ้าง และในท้ายของงานก็มีการร่ าลากัน ร้องเพลงของโรงเรียนอันท า
ให้เกิดความประทับใจอย่างยิ่ง 

          ในปีต่อมา อาจารย์พูนทรัพย์และคณาจารย์ ม.ศ.5 เห็นว่าเมื่อนักเรียนสอบเสร็จ เริ่มจะมี
การเขียนเสื้อกันและกันไว้เป็นท่ีระลึก ซึ่งก็ดูไม่เหมาะสมนัก จะท าอย่างไรดี มิให้การกระท านั้น
ออกไปแพร่หลายแก่สายตาของบุคคลภายนอก จึงคิดกันว่า ถ้าน าวันจากเหย้ามาจัดในวันสุดท้ายดู
จะเหมาะสมกว่า ดังนั้นวันจากเหย้าในปีต่อมา คือปีการศึกษา 2524 จึงจัดในวันสอบวันสุดท้าย 
ราวๆ เดือนมีนาคมของพ.ศ. 2525 นั่นเอง และถือเป็นก าหนดงานท่ีแน่นอนตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
นี้ก็เข้าปีท่ี 24 แล้ว 

          "วันจากเหย้าชาวสวนฯ" นี้ในสมัยอาจารย์พูนทรัพย์ วัฒนไชยและอาจารย์เนาวรัตน์ พล
เดช เป็นหัวหน้าระดับนั้น การจัดงานยังเป็นเรื่องของระดับ ม.6 เท่านั้น ทางโรงเรียนยังไม่มี
งบประมาณให้ ดังนั้นงบประมาณการจัดงานจึงมาจากการเรี่ยไรครูอาจารย์ ในระดับเดียวกัน แต่
จะเชิญครูอาจารย์ในระดับอื่นๆ มาร่วมงาน ต่อมาในสมัยอาจารย์วิเชียร พงษ์ประเสริฐ เป็น
หัวหน้าระดับในปีการศึกษา 2529 ได้เสนอเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมขออนุมัติให้เป็นงานของโรงเรียน ท่ี
ประชุมอนุมัติให้เป็นงานของโรงเรียนและได้งบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบ
วิทยาลัยมาสนับสนุน ต่อมาปีการศึกษา 2530 สมาคมศิษย์เก่าฯ เห็นว่า เมื่อนักเรียนเหล่านี้จบไป
ก็เป็นศิษย์เก่า จึงได้เสนอตัวให้การสนับสนุนมาจนถึงปัจจุบัน 

          รูปแบบงานจากเหย้าในปัจจุบันคือหลังจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สอบเสร็จ
ในวันสุดท้ายแล้ว ประธานนักเรียนและประธานรุ่นจะน านักเรียนท้ังระดับถวายบังคมลา ณ พระ
บรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นจะเดินแถวขึ้นไปยัง
หอประชุมสวนกุหลาบร าลึก โดยมีน้องๆ ม.1 คอยส่งพี่ๆ ขึ้นหอประชุมอย่างคึกคัก จากนั้นบน
หอประชุมจะมีการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นเกม การย้อนอดีตชีวิตในสวนกุหลาบของ
นักเรียน เป็นต้น จากนั้นนักเรียนท้ังหมดจะกราบลาท่านคณาจารย์ และรับมอบของท่ีระลึก แล้ว
จึงลงจากหอประชุมเพื่อเข้าสู่งานเลี้ยงในช่วงเย็น ซึ่งทางโรงเรียนจัดเลี้ยงให้ โดยมีวง SK Jazz 
คอยเล่นเพลงโรงเรียนเพื่อย้อนร าลึกความหลังตลอด 6 ปีท่ีผ่านมา ในช่วงสุดท้ายจะมีการร้อง
เพลงโรงเรียนร่วมกัน และบูมสวนฯ เพื่อเป็นการปิดฉากชีวิตในสวนกุหลาบตลอด 6 ปีท่ีผ่านมา 

          หลายคนคงสังเกตได้ว่า นักเรียน ม.6 ทุกคนจะพยายามใช้เวลาในวันจากเหย้ากับเพื่อนให้
มากท่ีสุด เพราะทุกคนล้วนผ่านชีวิตทุกรูปแบบกับเพื่อนๆ ในโรงเรียนแห่งนี้มาตลอด 6 ปี จึงแสดง
ให้เห็นว่า ความรักความผูกพันระหว่างเพื่อนนั้นเป็นสิ่งท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวสวน
กุหลาบอย่างหนึ่งเลยทีเดียว 



 
 

 



 


